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রেসরিল্লারহর রাহিারনর রারহি  

সম্মারনত সভা রত,            

সহকিীবৃন্দ,  

সংসে সেস্যগণ,  

প্রাথরিক রেদ্যালদয়র সম্মারনত রিক্ষকবৃন্দ.  

সুরধবৃন্দ।  

                        আসসালামু আলাইকুি।  

বেসরকারর প্রাথরিক রিক্ষকদের আজদকর এ িহাসিাদেদি বেদির দূর-দূরান্ত বথদক আগত রিক্ষকদের আরি আন্তররক 

শুদভচ্ছা জানারচ্ছ।  

রিক্ষা হদচ্ছ িানুদষর অন্যতি বিৌরলক অরধকার। আর প্রাথরিক রিক্ষা হল রিক্ষার মূল রভরি। রিক্ষকগণ িানুষ গড়ার 

কাররগর। তাই রিক্ষকদের কল্যাদণর জন্য আিার সরকার যথাসাধ্য বেষ্টা কদর যাদচ্ছ।  

স্বাধীনতার  র রই সে বকাদলর সে বদেষ্ঠ োঙারল, জারতর র তা েঙ্গেন্ধু বিখ মুরজবুর রহিান প্রাথরিক রেদ্যালদয়র ১ লাখ 

৫৫ হাজার ২৩ জন রিক্ষক-কি বোররসহ ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথরিক রেদ্যালয়দক জাতীয়করণ কদরন।  

জারতর র তার আজীেদনর স্বপ্ন রিল ক্ষুধা ও োররদ্র্যমুক্ত োংলাদেি গড়ার। েঙ্গেন্ধুর স্বপ্ন োস্তোয়দন আিরা 

অঙ্গীকারােদ্ধ। আিাদের এ রেিাল জনদগাষ্ঠীদক আধুরনক রেজ্ঞানরভরিক োস্তেমুখী রিক্ষায় রিরক্ষত কদর জনসম্পদে  ররণত 

করদত আিরা কাজ কদর যারচ্ছ।  

রপ্রয় ভাই ও বোদনরা,  

রিক্ষার উন্নয়দন অতীদত অদনদক অদনক প্ররতশ্রুরত রেদয়দি। রকন্তু রেগত ৪ েিদর আিরা যা কদররি, স্বাধীনতার ৪০ েিদর 

তা বকউ করদত  াদররন।  

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা এেং সোর জন্য রিক্ষার লক্ষয অজবদন সরকার National Plan of Action প্রণয়ন 

কদরদি। ২০০৫ সাদল বযখাদন প্রকৃত রিশু ভরতবর হার রিল ৮৭.২ িতাংি, ২০১১ সাদল তা ৯৮.৭ িতাংদি উন্নীত হদয়দি।  

ভরতবর  র যাদত ঝদড় না  দড়, বস জন্য আিরা েররদ্র্  ররোদরর রিশুদের উ বৃরি প্রোন, রিড-বড রিল সরেরাহ, স্থানীয় 

জনগণদক সম্পৃক্ত করাসহ িরনটররং কায বক্রি বজারোর কদররি। ফদল ঝদর  ড়ার হার ২০০৫ সাদলর ৪৭.২ িতাংি বথদক কদি 

২০১১ সাদল ২৯.৭ িতাংি হদয়দি।  

আিরা ২০১০ সাদল জাতীয় রিক্ষানীরত প্রণয়ন কদররি। ক্রিান্বদয় তা োস্তোয়দনর উদদ্যাগ রনদয়রি। আিরা িাত্র-রিক্ষক 

অনু াত করিদয় আনার ব্যেস্থা রনদয়রি। নতুন  ে সৃরষ্ট কদর রিক্ষকসহ কি বকতবা, কি বোরর রনদয়াগ করা হদচ্ছ।  

ইদতািদধ্য সরকারর প্রাথরিক রেদ্যালদয় ৮২ হাজার ৭২৫ জন প্রধান রিক্ষক, সহকারর রিক্ষকসহ এেং কি বকতবা-কি বোরর 

রনদয়াগ বেওয়া হদয়দি। বররজস্টাড ব বেসরকারর প্রাথরিক রেদ্যালদয়র রিক্ষক রনদয়াদগর উদেদক বকদ্রীয়ীয়ভাদে  রীক্ষা রহণহদণর 

িাধ্যদি প্যাদনল ততরর করা হদয়দি।  

এ  য বিত্ম ৫৬ হাজার ৭২০টি রেদ্যালদয় প্রাক-প্রাথরিক িাখা বখালা হদয়দি। েলরত েির বথদক িতভাগ রেদ্যালদয় প্রাক-

প্রাথরিক রিক্ষা কায বক্রি োলুর লক্ষযিাত্রা রনধ বারণ করা হদয়দি।  

৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারর প্রাথরিক রেদ্যালদয়র প্রাক-প্রাথরিক বেণীর জন্য একজন কদর সহকারর রিক্ষদকর  ে সৃরষ্ট 

করা হদয়দি। যার রনদয়াগ প্ররক্রয়াও ইদতািদধ্য শুরু হদয়দি।  



সরকারর প্রাথরিক রেদ্যালয়গুদলার প্রদতযকটিদত ১টি কদর েপ্তরর-কাি-প্রহরীর ৩৬ হাজার ৯৮৮টি এেং বেড় হাজার রহণাদি 

রনি বাণাধীন রেদ্যালদয়র প্ররতটিদত ৫ জন কদর সাদড় ৭ হাজার রিক্ষদকর  ে সৃরষ্টর উদদ্যাগ বনওয়া হদয়দি।  

নতুন রেদ্যালয় স্থা ন, বেণীকদক্ষর সংখ্যা বৃরদ্ধ এেং উ বৃরির বকাটা ও স্কুল রফরডং কি বসূরের আওতা োড়াদনা হদয়দি।  

অরভন্ন রিক্ষাক্রদি নতুন  াঠ্যসূরে প্রণয়ন করা হদয়দি। েিদরর প্রথি রেদনই আিরা রিক্ষাথীদের হাদত সম্পূণ ব নতুন ররঙন 

 াঠ্যপুস্তক তুদল রেরচ্ছ। েলরত েির প্রায় ২৭ বকাটি েই রেতরণ করা হদয়দি।  

বেদির অনুন্নত জন ে এেং ক্ষুদ্র্ নৃদগারষ্ঠ অধুযরষত ৯০টি উ দজলায় ৬৮৪ বকাটি ৩২ লাখ টাকা ব্যদয় ‘আনন্দ স্কুল' 

প্ররতষ্ঠা করা হদয়দি। এর িাধ্যদি সাদড় ৭ লাখ হত-েররদ্র্ ও ঝদর  ড়া রিশুর প্রাথরিক রিক্ষার সুদযাগ সৃরষ্ট হদয়দি। ক্ষুদ্র্ নৃ-বগারষ্ঠর 

রিশুদের রনজস্ব েণ বিালায়  াঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এেং সংরিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন রিক্ষক রনদয়াদগর উদদ্যাগ রহণহণ কদররি।  

অরভন্ন প্রশ্ন দত্রর িাধ্যদি প্রাথরিক রিক্ষা সিা নী  রীক্ষা এেং জুরনয়র স্কুল সাটি বরফদকট  রীক্ষা োলু করা হদয়দি। ১ 

হাজার ২৮ হাজার বকাটি ৯৬ লাখ টাকা ব্যদয় ৩ হাজার ৪৪৭টি রেদ্যালয় পুনঃরনি বাণ ও আসোে ত্র সরেরাহ করা হদয়দি।  

উ বৃরি প্রোদনর লদক্ষয ২০১০ সাদলর এরপ্রল িাস হদত প্রায় ৪ হাজার ৩৫ বকাটি টাকা ব্যয় সংেরলত সংদিারধত প্রকল্প 

অনুদিােন বেওয়া হদয়দি। সুরেধাদভাগীর সংখ্যা ৪৮ লাখ ১৫ হাজার ৬৩৬ জন হদত োরড়দয় ৭৮ লাখ ১৭ হাজার ৯৭৭ জদন উন্নীত 

করা হদয়দি।  

রিশুদের বখলাধুলায় উৎসারহত করার জন্য বিদলদের জন্য েঙ্গেন্ধু বগাল্ডকা  প্রাথরিক রেদ্যালয় ফুটেল টুন বাদিন্ট এেং 

িাত্রীদের জন্য েঙ্গিাতা বেগি ফরজলাতুদন্নসা মুরজে বগাল্ডকা  প্রাথরিক রেদ্যালয় ফুটেল টুন বাদিন্ট োলু করা হদয়দি।  

সুরপ্রয় রিক্ষক-রিরক্ষকাবৃন্দ,  

বররজস্টাড ব বেসরকারর প্রাথরিক রেদ্যালয় ও করিউরনটি প্রাথরিক রেদ্যালয়সমূহ বেদির প্রাথরিক রিক্ষার প্রায় ২৫ 

িতাংি োস্তোয়ন করদি। এসে রেদ্যালদয় রনদয়াগপ্রাপ্ত রিক্ষক-রিরক্ষকাদের ১৯৯৬ সাদলর পূদে ব িারসক িাত্র ৫০০ টাকা হাদর 

সরকারর অনুোন বেওয়া হত।  

১৯৯৬ সাদল আিরা সরকার গঠন করার  র প্রদতযক রেদ্যালদয়র জন্য প্রধান রিক্ষদকর  ে সৃরষ্টসহ রিক্ষকদের পূণ ব 

বেতন এেং আংরিক োরড় ভাড়া ভাতা, রেরকৎসা ভাতা ও উৎসে ভাতা প্রোদনর ব্যেস্থা করর।  

রিক্ষকদের অেসর ভাতা বৃরদ্ধর জন্য বেসরকারর প্রাথরিক রেদ্যালয় রিক্ষক কল্যাণ প্ররেধানিালা, ২০০৩ সংদিাধন করা 

হদয়দি। বেতনভাতার তেষম্য দূর করার লদক্ষয আিরা এোদর সরকার গঠদনর  র ২০১০ সাদল করিউরনটি রেদ্যালয়সমূহদক 

বররজস্টাড ব বেসরকারর প্রাথরিক রেদ্যালয় রহদসদে রূ ান্তর কদররি।   

বররজস্টাড ব বেসরকারর প্রাথরিক রেদ্যালয় ও করিউরনটি প্রাথরিক রেদ্যালদয়র রিক্ষকগণদক সরকারর প্রাথরিক 

রেদ্যালদয়র রিক্ষকদের ন্যায় ২০১০ সাদলর জানুয়ারর িাস হদত মূল বেতদনর ১০০ িতাংি প্রোন করা হদচ্ছ।  

২০১০-১১ অথ বেিদর ২৩৯টি নতুন বররজস্টাড ব বেসরকারর রেদ্যালদয়র ১ হাজার ৪০৫ জন রিক্ষক এেং করিউরনটি 

প্রাথরিক রেদ্যালদয়র ৩১৯ জন রিক্ষক-রিরক্ষকাদক এির ওভুরক্ত করা হয়।  

রপ্রয় রিক্ষকবৃন্দ,  

োকরর জাতীয়করণ বররজস্টাড ব বেসরকারর স্কুদলর রিক্ষকগদণর েহুরেদনর োেী। আিরা জারন, এটা একটা বযৌরক্তক 

োরহো। রকন্তু, আ নারা জাদনন এজন্য রেপুল অদথ বর প্রদয়াজন।  

আিরা ধাদ  ধাদ  আ নাদের এ োরহো বিটাদনার উদদ্যাগ রনদয়রি। আ নারা বেদয়রিদলন শুধুিাত্র বররজস্টাড ব বেসরকারর 

প্রাথরিক রেদ্যালদয়র জাতীয়করণ।  

আরি ব াষণা কররি, এির ওভূক্ত বররজস্টাড ব বেসরকারর প্রাথরিক রেদ্যালয়, স্থায়ী রনেন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারর প্রাথরিক 

রেদ্যালয়, অস্থায়ী রনেন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারর প্রাথরিক রেদ্যালয়,  াঠোদনর অনুিরতপ্রাপ্ত বেসরকারর প্রাথরিক রেদ্যালয়, এির ও 

েরহভূ বত করিউরনটি প্রাথরিক রেদ্যালয়, সরকারর অথ বায়দন প্ররতরষ্ঠত এনরজও রেদ্যালয়,  াঠোদনর অনুিরতর সু াররিপ্রাপ্ত রেদ্যালয় 

এেং স্থার ত রকন্তু োলুর অনুিরতর অদ ক্ষাধীন রেদ্যালয়সমূহ সরকাররকরণ করা হদে। এর বিাট সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার ২০০। 

এদত কি বরত রিক্ষক কি বোররর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার।  



তদে তা হদে কদয়কটি ধাদ । আ নারা জাদনন, জাতীয়করদণর জন্য প্রাথরিকভাদে রেদেরেত রেদ্যালয়গুদলা সেই এক 

প্রকৃরতর নয়। রেদ্যালয়গুদলার িদধ্য অদনক রেদ্যালয় এখনও নীরতিালা অনুযায়ী রনেন্ধন প্রারপ্তর  য বাদয়ই উন্নীত হয়রন। সঙ্গত 

কারদণই এসে রেদ্যালয় জাতীয়করদণর পূদে ব এর উ যুক্ততা যাোই করদত হদে। এ জন্য এির ওভুক্ত রেদ্যালদয়র জাতীয়করণ 

প্রথি  য বাদয় ১ জানুয়ারর, ২০১৩ হদত কায বকর হদে।  

স্থায়ী ও অস্থায়ী রনেন্ধনপ্রাপ্ত ো  াঠোদনর অনুিরতপ্রাপ্ত, করিউরনটি এেং সরকারর অথ বায়দন এনরজও কর্তবক প্ররতরষ্ঠত 

রেদ্যালয় এ েিদরর ১ জুলাই হদত এেং অেরিষ্ট রেদ্যালয় প্রদয়াজনীয় তথ্যারে যাোই বিদষ আগািী ১ জানুয়ারর, ২০১৪ হদত 

সরকাররকরণ করা হদে।  

এখন বথদক ভরেষ্যদত সরকারর সাহায্যপ্রারপ্তর আিায় বেসরকারর উদদ্যাদগ আর বকান রেদ্যালয় স্থা ন করা যাদে না। 

প্রদয়াজন হদল সরকারই নতুন রেদ্যালয় স্থা ন করদে।  

রপ্রয় ভাই ও বোদনরা,          

আিাদের সরকাদরর জনোন্ধে কি বসূরের ফদল রেগত োর েিদর বেি অদনকদূর এরগদয় বগদি। িানুদষর জীেনযাত্রার িান 

বৃরদ্ধ ব দয়দি। রেশ্ব িন্দা সদেও গত রতন েিদরর গড় প্রবৃরদ্ধ ৬.৫ িতাংি। মূল্যস্ফীরত ১১% বথদক কদি ৪.৯৭% হদয়দি।  

োংলাদেি রেদশ্বর ৫ি উচ্চ প্রবৃরদ্ধ অজবনকারী বেি। প্রোসী আদয়র রেক বথদক অেস্থান ৭ি। রেদ্যযৎ উৎ ােন ৩২০০ বিগাওয়াট 

বথদক বৃরদ্ধ ব দয় প্রায় সাদড় ৬ হাজার বিগাওয়াদট উন্নীত হদয়দি। িাথার ছু আয় বেদড় হদয়দি ৮৫০ িারকবন ডলার। প্রায় ৫ বকাটি 

িানুষ েররদ্র্ বথদক িধ্যরেি বেণীদত উন্নীত হদয়দি। ঢাকাসহ সারাদেদি ব্যা ক উন্নয়ন কি বসূরে োস্তোয়ন করা হদচ্ছ।  

২০২১ সাদলর িদধ্য েররদ্র্ জনদগারষ্ঠর সংখ্যা িতকরা ১৫ ভাদগ নারিদয় এদন োংলাদেিদক একটি িধ্যি আদয়র িারন্তপূণ ব 

বেদি  ররণত করদত আিরা ‘রূ কল্প ২০২১' োস্তোয়ন কররি।  

সে বকাদলর সে বদেষ্ঠ োঙারল, জারতর র তা েঙ্গেন্ধু বিখ মুরজবুর রহিান েদলরিদলন ‘‘বসানার োংলা গড়দত হদল বসানার 

িানুষ োই''। আিরা বসই বসানার িানুষ গড়দত অঙ্গীকারােদ্ধ।  

আজদকর রিশুরাই বেদির ভরেষ্যত কান্ডারর। এরাই বেিদক বনর্তে রেদে। এজন্য তাদের সুপ্ত প্ররতভাদক রেকরিত করদত 

প্রদয়াজন সুেক্ষ কাররগদরর। একজন সৎ, সৃজনিীল, তযাগী রিক্ষকই  াদরন প্রদতযকটি রিশুদক এদককজন সফল িানুষ রহদসদে 

প্ররতরষ্ঠত করদত।  

আজ বথদক আরি বসই রেদনর অদ ক্ষায় রইলাি বযরেন প্রদতযক রিক্ষক তাঁর িাত্র-িাত্রীদক রনদজর সন্তান বভদে সুরিক্ষায় 

রিরক্ষত কদর তুলদত আত্মরনদয়াগ করদেন।  

আরি আিা কররি, আ নাদের প্ররত সরকাদরর এ আন্তররকতার প্ররতোন রেদত আ নারা আ নাদের সদে বাচ্চ েি ও 

রনষ্ঠার সাদথ োরয়ে  ালন করদেন।  

আিাদের সকদলর প্রদেষ্টায় োংলাদেি একরেন রেদশ্বর বুদক িাথা উঁচু কদর োঁড়াদে, ইনিাআল্লাহ।  

বখাো হাদফজ।  

জয় োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু  

োংলাদেি রেরজীেী বহাক।  


